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การติดตั้งบังโคลนหลังและชั้นวางสัมภาระ
ด้านหลัง

จุดเชื่อมต่อทั้งสองที่
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1.
2.

ถอดล้อหลังออก
จุดเชื่อมต่อเหล็กค้ำ�ยัน
ด้านหลัง

จากด้านล่างของบังโคลน ให้ใช้สลักเกลียวหัวปุ่ม
ขนาด M5x0.8x14 มม. สองตัวและแหวนอีแปะ M5
เพื่อยึดชั้นวางสัมภาระเข้ากับบังโคลน
หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้น้ำ�ยา
ล็อกเกลียวกับสลักเกลียวเหล่านี้แล้ว

7.

a. หากคุณนำ�สลักเกลียวเหล่านี้มาใช้ใหม่
ให้ทำ�ความสะอาดด้วยไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) และใช้
น้ำ�ยาล็อกเกลียว Loctite 242 หรือน้ำ�ยาที่มี
คุณสมบัติเทียบเคียงก่อนที่จะยึด

15

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้น้ำ�ยา
ล็อกเกลียวกับสลักเกลียวท่อของตัวถังจักรยานแล้ว
a. หากคุณนำ�สลักเกลียวท่อของตัวถังจักรยาน
มาใช้ใหม่ ให้ทำ�ความสะอาดด้วยไอโซโพ
รพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) และ
ใช้น้ำ�ยาล็อกเกลียว Loctite 242 หรือน้ำ�ยาที่
มีคุณสมบัติเทียบเคียงก่อนที่จะยึด

จุดเชื่อมต่อทั้งสองที่ด้านล่างของ
บังโคลน

8.

3.
4.

บิดสลักเกลียวทั้งสองตัวที่ 6 นิวตันเมตร
เดินจุดเชื่อมต่อสายไฟท้ายขึ้นผ่านด้านในของเหล็ก
ค้ำ�ยันชั้นวางสัมภาระที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตัวขับเคลื่อน
หมายเหตุ

5.
6.

ยึดบังโคลน/เหล็กค้ำ�ยันชั้นวางสัมภาระเข้ากับรูที่
ด้านหลังท่อของตัวถังจักรยานแต่ละท่อ

ขั้วต่อสายไฟอยู่ด้านในท่อของตัว
ถังจักรยานที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตัวขับเคลื่อน
เชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับไฟท้าย
ยึดบังโคลน/ชั้นวางสัมภาระเข้ากับรูทั้งสองที่ด้าน
บนของหางหลัง

หมายเหตุ

คู่มือฉบับนี้มีคุณสมบัติการออกแบบ
และส่วนประกอบเฉพาะสำ�หรับจักรยาน
2021 Powerfly FS
1

บิดสลักเกลียวท่อของตัวถังจักรยานที่ 6 นิวตันเมตร
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การติดตั้งบังโคลนหลังขนาดเล็ก

1.
2.
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การติดตั้งบังโคลนหน้า

ถอดล้อหลังออก

หมายเหตุ

จากรุ่น 29er

ใช้สลักเกลียวขนาด M5x0.8x14 มม. ทั้งสองตัว
และแหวนอีแปะเพื่อยึดบังโคลนขนาดเล็กเข้ากับรู
ทั้งสองที่ด้านบนของหางหลัง

1.

การถอดโช้คอัพหลัง

รุ่น 27.5 มีบังโคลนหน้าที่แตกต่าง

ใช้สลักเกลียว M5 และแหวนรองเพื่อยึดเหล็กค้ำ�ยัน
บังโคลนหน้ารูปตัว U เข้ากับบังโคลน

1.

ถอดบังโคลนหลังออก

2.

ถอดล้อหลังออก

3.

ถอดสลักเกลียวของจุกปิด (ฝั่งที่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน)
และแกนหมุนจุดโยกออก (ฝั่งตัวขับเคลื่อน)

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้น้ำ�ยา
ล็อกเกลียวกับสลักเกลียวเหล่านี้แล้ว

ส่วนโค้งของตะเกียบ
จักรยานด้านล่าง

a. หากคุณนำ�สลักเกลียวเหล่านี้มาใช้ใหม่
ให้ทำ�ความสะอาดด้วยไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) และใช้
น้ำ�ยาล็อกเกลียว Loctite 242 หรือน้ำ�ยาที่มี
คุณสมบัติเทียบเคียงก่อนที่จะยึด

3.

หมายเหตุ

ที่จุดหมุนเด็ดขาด

เหล็กค้ำ�ยันของบังโคลน

ห ้ามถอดตลับลูกปืนและตัวเว้นระยะ

สลักเกลียวของแกนยึดโช้ค
อัพด้านบน

เหล็กค้ำ�ยันตะเกียบ
หน้า

บิดสลักเกลียวที่ 6 นิวตันเมตร
สลักเกลียวและ
แหวนรองทั้ง
สอง

แกนหมุนจุดโยก

บังโคลนขนาด
เล็ก

2.
3.

บิดสลักเกลียวที่ 2.5 นิวตันเมตร
ใช้สลักเกลียว M6 เพื่อยึดบังโคลนและชุดประกอบ
เหล็กค้ำ�ยันเข้ากับส่วนโค้งของตะเกียบจักรยานด้าน
ล่าง
หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้น้ำ�ยา
ล็อกเกลียวกับส่วนโค้งของตะเกียบจักรยานด้านล่าง
แล้ว
a. หากคุณนำ�สลักเกลียวส่วนโค้งของตะเกียบ
จักรยานมาใช้ใหม่ ให้ทำ�ความสะอาดด้วยไอ
โซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol)
และใช้น้ำ�ยาล็อกเกลียว Loctite 242 หรือ
น้ำ�ยาที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงก่อนที่จะยึด

4.
5.

บิดสลักเกลียวที่ 9 นิวตันเมตร
ใช้สลักเกลียว M5 ทั้งสองตัวเพื่อยึดเหล็กค้ำ�ยันเข้า
กับตะเกียบจักรยานด้านหน้า

4.
5.
6.

หมุนหางหลังไปด้านหลังเพื่อให้ที่ยึดโช้คอัพด้าน
บนโผล่ออกมา
ถอดสลักเกลียวของแกนยึดโช้คอัพด้านบนออก
ถอดสลักเกลียวของแกนยึดโช้คอัพด้านล่างออก
จากก้านต่อโยงแบบหมุนของโช้คอัพ

สลักเกลียวของแกนยึดโช้ค
อัพด้านล่าง

ก้านต่อโยงแบบหมุน
ของโช้คอัพ

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้น�้ำ ยาล็อก
เกลียวกับสลักเกลียวของเหล็กค้ำ�ยันแล้ว
a. หากคุณนำ�สลักเกลียวของเหล็กค้ำ�ยันมาใช้
ใหม่ ให้ทำ�ความสะอาดด้วยไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) และใช้
น้ำ�ยาล็อกเกลียว Loctite 242 หรือน้ำ�ยาที่มี
คุณสมบัติเทียบเคียงก่อนที่จะยึด

6.
2

บิดสลักเกลียวของเหล็กค้ำ�ยันที่ 6 นิวตันเมตร
3
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8.

การติดตั้งโช้คอัพหลัง

1.

ยึดสลักเกลียวของแกนยึดโช้คอัพด้านล่างในก้าน
ต่อโยงแบบหมุนของโช้คอัพ

9.

สลักเกลียวของแกนยึดโช้ค
อัพด้านล่าง
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ทาจาระบีที่รูของตลับลูกปืนทางฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งตัวขับ
เคลื่อน
เมื่อติดตั้งตัวเว้นระยะ ตลับลูกปืน และแกนหมุนจุด
โยกจากฝั่งตัวขับเคลื่อนแล้ว ให้ติดตั้งสลักเกลียว
ของจุกปิดในฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งตัวขับเคลื่อนด้วย

การติดตั้งขายึดตีนผีหลัง
ข้อควรระวัง: ห้ามทาจาระบีระหว่างขายึดและโครง
จักรยาน
ข้อควรระวัง: ห้ามทาจาระบีที่เกลียวของ
สลักเกลียว UDH

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวเว้นระยะ
ด้านในและตลับลูกปืนด้านนอกในรูของหางหลัง

ก้านต่อโยงแบบหมุน
ของโช้คอัพ

1.

10. บิดแกนหมุนจุดโยกที่ 17 นิวตันเมตร

ใส่ขายึดที่ด้านในท่อของตัวถังจักรยานฝั่งตัวขับ
เคลื่อน (สวิงอาร์ม 2 ชิ้น) และยึดด้วยสลักเกลียว
ของขายึด (เกลียวซ้าย)

11. ดูหน้าที่ 1 เพื่อติดตั้งบังโคลนหลังและชั้นวาง
2.

บิดสลักเกลียวที่ 10 นิวตันเมตร

3.

ยึดสลักเกลียวของแกนยึดโช้คอัพด้านบน

สัมภาระด้านหลังอีกครั้ง หรือหน้าที่ 2 เพื่อติดตั้ง
บังโคลนหลังขนาดเล็กอีกครั้ง

ขายึดตีนผีหลัง

ขายึด
สลักเกลียว

สลักเกลียวของแกนยึดโช้ค
อัพด้านบน

แกนหมุนจุดโยก

2.

4.
5.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขายึดอยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง
ดังที่แสดง

บิดสลักเกลียวที่ 10 นิวตันเมตร
หมุนหางหลังไปด้านหน้าเพื่อจัดแนวแกนหมุนจุด
โยกให้ตรงกับรูยึดหางหลัง

6.

ทาจาระบีที่รูของตลับลูกปืนที่ฝั่งตัวขับเคลื่อน

7.

ใส่แกนหมุนจุดโยก (ฝั่งตัวขับเคลื่อน)

3.

หมายเหตุ

บิดสลักเกียวของขายึดที่ 25 นิวตันเมตร
(เกลียวซ้าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตัวเว้นระยะ
ด้านในและตลับลูกปืนด้านนอกในรูของหางหลัง
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การเดินสายเคเบิล
สายเคเบิล
มือเกียร์
หลักอานยืดหด
ตัวควบคุม
เบรกหลัง
พลังงานแบตเตอรี่
ไฟท้าย
เซ็นเซอร์วัดความเร็ว
พอร์ตชาร์จ
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การถอดระบบ Bosch RIB แบบแรก

หมายเหตุ

สายไฟท้ายเดินผ่านท่อของตัวถัง
จักรยานที่ไม่ใช่ฝั่งตัวขับเคลื่อน จากนั้นเดินขึ้นด้านใน
ผ่านเหล็กค้ำ�ยันชั้นวางสัมภาระไปยังไฟ

สี
สีแดง
สีดำ�
สีเขียว
สีน้ำ�เงิน
สีเทา
สีชมพู
สีเหลือง
สีส้ม

หมายเหตุ

สามารถดำ�เนินการสิ่งนี้โดยไม่ถอด
ชุดขับเคลื่อนออกจากโครงจักรยานได้
หมายเหตุ

ไว้สำ�หรับการติดตั้ง

โปรดเก็บตัวยึด กันชน และชุดล็อก

รายการชิ้นส่วน
1. ฉากยึดด็อกกิงด้านล่าง (Lower Docking Bracket)
2.	หัวน็อตกันคลายสองตัว (M5) จากฉากยึดด็อกกิงด้าน
ล่างและด้านบน
3. สกรูยึด T25 สี่ตัว
4. แผ่นขั้วต่อท่อส่งกำ�ลัง
5.	สกรูปุ่มหัวจมสองตัว (M5x.8x16 มม.) จากฉากยึดด็
อกกิงด้านล่างและด้านบน
6. สกรูหัวเตเปอร์สองตัว (M4x0.7x8 มม.)
7. กันชนสองชิ้น
8. ฝาปิดล็อก
9. แหวนรองสองชิ้น
10. ชุดล็อก
11. ฉากยึดด็อกกิงด้านบน

หลักอานยืดหด

ตัวเรือนเบรกหลัง

พลังงานแบตเตอรี่

ไฟท้าย

ตัวควบคุม

ตีนผีหลัง
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12. ถอดสกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (3) หัวน็อต (2) และ

การถอดระบบ Bosch RIB แบบแรก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คู่มือซ่อมฉบับเสริมของ 2021 Powerfly Full Suspension

ฉากยึดด็อกกิงด้านล่าง (1) นำ�ชุดประกอบย่อยขอ
งด็อกกิงด้านล่างออกจากจักรยานเสร็จสิ้น

ถอดแบตเตอรี่ RIB ออกจากท่อตัวจักรยาน

การติดตั้งระบบ Bosch RIB แบบแรก

1.

13. หากติดตั้งระบบ RIB ใหม่ ให้ถอดปลั๊กเชื่อมต่อ

สังเกตเส้นทางเดินสายเคเบิล การเดินสายเคเบิลจะ
เหมือนกับตอนติดตั้ง

แบตเตอรี่ที่มีอยู่ออกจากแผ่นขั้วต่อด้านล่าง (4)

ถอดกุญแจออกจากตัวล็อกแบตเตอรี่

หมายเหตุ

เพื่อช่วยในการถอดออก คุณอาจ
จำ�เป็นต้องใช้คัตเตอร์หนึ่งคู่เพื่อตัดขอเกี่ยวพลาสติก
บางส่วนหรือทั้งหมดออกดังที่แสดง ไม่สามารถนำ�แผ่น
ขั้วต่อพลาสติกกลับมาใช้กับระบบ RIB ใหม่ได้

ถอดสลักเกลียวทั้งสองตัว (6) กันชนทั้งสองชิ้น (7)
และฝาปิดล็อก (8) ออกจากด็อกกิงด้านบน
ถอดสกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) แหวนรอง (9) และชุด
ล็อก (10)

2.
3.
4.

ถอดสกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (3) และหัวน็อตทั้งสอง
ตัว (2) และตัวล็อกด็อกกิงด้านบน (11)

5.

สำ�รองสกรู (5) (6) กันชน (7) และหัวน็อต (2) ไว้
สำ�หรับการใช้ซ้ำ�

6.

สำ�รองชุดล็อก (10) ไว้สำ�หรับการติดตั้งใหม่

7.

ถอดสกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) ออกจากด็อกกิงด้าน
ล่าง

10. ดึงแผ่นขั้วต่อ (4) อย่างระมัดระวังและหาจุดเชื่อม
ต่อสำ�หรับปลั๊กแบตเตอรี่

11. ตัดการเชื่อมต่อของจุดเชื่อมต่อนี้จากปลั๊กแบตเตอรี่

ตรวจสอบว่าสายเคเบิลที่เดินสายผ่านด้านล่างและ/
หรือด้านบนของท่อตัวจักรยานยึดไว้ที่ตำ�แหน่งอย่าง
แน่นหนาและมีเส้นทางการเดินสายแบบเดียวกับการ
ถอด
ใช้สกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (3) หัวน็อต (2) เพื่อติด
ตั้งฉากยึดด็อกกิงด้านล่าง (1)
เชื่อมต่อปลั๊กแบตเตอรี่ในแผ่นขั้วต่อ (4) เข้ากับจุด
เชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่ชุดขับเคลื่อนอย่างระมัดระวัง
ใช้สกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) เพื่อติดตั้งแผ่นขั้วต่อ
(4)
ใช้สกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (3) และหัวน็อตทั้งสอง
ตัว (2) เพื่อติดตั้งตัวล็อกด็อกกิงด้านบน (11)
ใช้สกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) แหวนรอง (9) เพื่อติด
ตั้งชุดล็อก (10)
ใช้สลักเกลียวทั้งสองตัว (6) กันชนทั้งสองชิ้น (7)
เพื่อติดตั้งฝาปิดล็อก (8) เข้ากับด็อกกิงของโครง
ด้านบน

8.

ใส่กุญแจลงในตัวล็อกแบตเตอรี่

9.

ติดตั้งแบตเตอรี่ RIB ในท่อตัวจักรยาน

10. ในการทดสอบการเชื่อมต่อ ให้ลองเลื่อนแบตเตอรี่
ไปทางท่อหน้าโดยที่ระบบเปิดอยู่

11. อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการของผู้ผลิต
12. ดำ�เนินการติดตั้งแบตเตอรี่และปฏิเสธขั้นตอนการ
ดำ�เนินการมาตรฐาน

8
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การถอดระบบ RIB ใหม่
รายการชิ้นส่วน
คำ�อธิบาย
หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เป็นตัวอักษรใช้สำ�หรับระบบ RIB ใหม่
ชิ้นส่วนที่เป็นตัวเลขนำ�กลับมาใช้ใหม่จากระบบ RIB เก่า

รายการ #

A. แ
 ผ่นจัดตำ�แหน่ง
ความยาวของแผ่นตรงกับความยาวของแบตเตอรี่ที่เปิดใน
ท่อตัวจักรยาน

PN W5252100 (500Wh)

B. ฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็กด้านล่าง

PN W5252805 (625Wh)

คู่มือซ่อมฉบับเสริมของ 2021 Powerfly Full Suspension

การถอดระบบ RIB ใหม่

การติดตั้งระบบ RIB ใหม่

1.

1.

2.
3.
4.

Kit PN 5256255

C. ฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็กด้านบน
D. สกรูหัวปุ่มขนาด 6 มม. สองตัว (พร้อมน้ำ�ยาล็อกเกลียว)
2. หัวน็อตกันคลายสองตัว (M5)

5.
Kit PN 5257257

5. สกรูปุ่มหัวจมสองตัว (M5x.8x16 มม.)

6.
7.

6. สกรูหัวเตเปอร์สองตัว (M4x0.7x8 มม.)
G. สกรูยึด T25 ขนาด 16 มม. สี่ตัว (ไม่มีน้ำ�ยาล็อกเกลียว)

8.

H. แหวนรองขนาด 10 มม. สองตัว
E. ฝาปิดยึดปลั๊กแบตเตอรี่ด้านล่าง
F. ฝาปิดตัวล็อกพลาสติกด้านบน

Kit PN 5256256

7. กันชนสองชิ้น
10. ชุดล็อก

PN W591941

11. ลูกสูบ

PN 564539

9.

ถอดแบตเตอรี่ RIB ออกจากท่อตัวจักรยาน
สังเกตเส้นทางเดินสายเคเบิล การเดินสายเคเบิลจะ
เหมือนกับตอนติดตั้ง

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล
ที่เดินสายผ่านด้านล่างและ/หรือด้านบนของท่อตัว
จักรยานยึดไว้ที่ตำ�แหน่งอย่างแน่นหนา

ถอดกุญแจออกจากตัวล็อกแบตเตอรี่
ถอดสลักเกลียวทั้งสองตัว (6) กันชนทั้งสองชิ้น (7)
และฝาปิดตัวล็อกพลาสติกด้านบน (F)
ถอดลูกสูบ (11) และชุดล็อก (10)

ปลั๊กเชื่อมต่อแบตเตอรี่

ถอดสกรูหัวปุ่มทั้งสอง (5) และแหวนรอง (H) ออก
จากฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็กด้านบน (C)
ถอดสกรูหัวปุ่มทั้งสอง (5) และฝาปิดยึดปลั๊ก
แบตเตอรี่ด้านล่าง (E) พร้อมกับปลั๊กแบตเตอรี่

ฝาปิดยึด (E)

2.

ร้อยจุดเชื่อมต่อปลั๊กแบตเตอรี่ผ่านฉากยึดด็อกกิง
แบบเหล็กด้านล่าง (B) และถอดจุดเชื่อมต่อปลั๊ก
ถอดสกรูยึด T25 ทั้งสี่ตัว (G) และหัวน็อต (2) เพื่อ
ถอดแผ่นจัดตำ�แหน่ง (1) ที่มีฉากยึดด็อกกิงด้านบน
(C) และด้านล่าง (B) เป็นชุดประกอบย่อย

10. ถอดสกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (D) ฉากยึดด็อกกิงด้า
นบน (C) และด้านล่าง (B) ออกจากแผ่นจัด
ตำ�แหน่ง (A)

ปลั๊กเชื่อมต่อแบตเตอรี่

10

ติดตั้งปลั๊กเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่มีอยู่ลงในฝาปิดยึด
ปลั๊กแบตเตอรี่ด้านล่างใหม่ (E)

11

ใช้สกรูหัวปุ่ม (D) แต่ละตัวเพื่อประกอบแผ่นจัด
ตำ�แหน่ง (A) ล่วงหน้าพร้อมกับฉากยึดด็อกกิงแบบ
เหล็กด้านล่าง (B) และฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็ก
ด้านบน (C)
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3.

4.

บิดสกรูทั้งสองตัว (D) ที่ 3 นิวตันเมตร

หมายเหตุ
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วางชุดประกอบย่อยลงในท่อตัวจักรยาน

8.

ด้านล่างของแผ่นจัดตำ�แหน่งมีลูก
ศรบอกทิศทางเพื่อแสดงจุดสิ้นสุดของท่อหน้า

5.
6.

ทาจาระบีที่หัวของสกรูยึด T25 ขนาด 16 มม. ใหม่
ทั้งสี่ตัว (G)
ใช้สกรูยึด T25 ทั้งสี่ตัวเหล่านี้ (G) และหัวน็อต (2)
(จากการถอด) เพื่อยึดชุดประกอบย่อย ห้ามขันสกรู
จนสุดในครั้งนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บี้
หรือบีบสายเคเบิลใดๆ ที่เดินสายไปตามฐานของท่อ
ตัวจักรยาน การเดินสายเคเบิลควรตรงกับการเดินสาย
เคเบิลแบบเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้

ฉากยึดด้านบน

13. ดันฝาปิดตัวล็อกพลาสติกด้านบน (F) เข้าหาท่อ

หมายเหตุ

หากคุณเลือกที่จะปล่อยปลั๊ก
แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบเมื่อคุณถอดฉากยึด
พลาสติกเดิม (4) ออก (จากการถอด) ให้ไปที่ขั้นตอน
#10

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ด้านมุมตัดที่ฉากยึด
ด็อกกิงแบบเหล็กด้านล่าง
(B) ชี้ไปทาง โค้งในแผ่น
จัดตำ�แหน่งดังที่แสดง

(7) ซ้ำ�เพื่อติดตั้งฝาปิดตัวล็อกพลาสติกด้านบน (F)
ขันสลักเกลียวที่ 2 นิวตันเมตร

หมายเหตุ

เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกที่อาจเกิด
ขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประแจหกเหลี่ยมด้ามไขควง
ไม่ได้ชำ�รุด

ฉากยึดด้านล่าง

12. ใช้สลักเกลียวทั้งสองตัว (6) และกันชนทั้งสองชิ้น

ที่ฉากยึดด้านล่าง ให้ร้อยจุดเชื่อมต่อปลั๊กแบตเตอรี่
ผ่านฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็กด้านล่างใหม่ (B)

9.

หน้าจนกระทั่งแถบพลาสติกขนาดเล็กแตะแค่ขอบ
ของคัตเอาต์โครงรถ ห้ามใช้แรงกดมากเกินไป

14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกอยู่ในตำ�แหน่งตรงกลาง

ใช้สกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) ซ้ำ�เพื่อติดตั้งฝาปิดยึด
ปลั๊กแบตเตอรี่ด้านล่าง (E) พร้อมปลั๊กแบตเตอรี่ (
จากการติดตั้งขั้นตอนที่ 1)

(มากที่สุด) ในรูโครงจักรยาน

ชุดล็อก

ห้ามขันสกรูจนสุดในครั้งนี้

10. ใช้แหวนรองใหม่สองตัว (H) และใช้สกรูหัวปุ่ม (5)

ด้านมุมตัดตรง
ตามรัศมี

ซ้ำ� (จากการถอด) เพื่อติดตั้งชุดล็อก (10) ที่ฉาก
ยึดด็อกกิงแบบเหล็กด้านบน (C)

หมายเหตุ
ฉากยึด
ด็อกกิงแบบเหล็กนี้มีเลเซอร์ “DRIVE SIDE (ฝั่งตัวขับ
เคลื่อน)” ฝังอยู่ด้านข้างเพื่อการประกอบที่เหมาะสม

ฉากยึดด้านล่าง

7.

ฉากยึดด้านบน

ใช้น้ำ�ยาล็อกเกลียว 242 หรือน้ำ�ยาที่มีคุณสมบัติ
เทียบเคียงในรูเกลียวในที่ยึดด็อกกิง เช็ดน้ำ�ยาล็อก
เกลียวส่วนเกินออกเพื่อลดโอกาสในการสัมผัสกับ
ฝาปิดที่ยึดแบบไนลอน (E)

โครงจักรยาน

11. ขันสกรูจนกว่าแหวนรอง (H) จะสัมผัสกับแกนล็อก
เล็กน้อยและคุณยังสามารถเลื่อนแกนล็อกเข้ากับ
ฉากยึดด็อกกิงแบบเหล็ก (C) เพื่อปรับได้

ตัวล็อกอยู่กึ่งกลางโครงรถ

15. เมื่อตัวล็อกอยู่ในตำ�แหน่งตรงกลางแล้ว ให้ขันสก

รูยึดทั้งสองตัว (G) ในโครงจักรยานให้กระชับ (แต่
ห้ามขันจนสุด)

ฉากยึดด้านล่าง

ฉากยึดด้านบน

ชุดประกอบย่อยที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์
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16. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกลางของแผ่นจัดตำ�แหน่ง
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21. คุณอาจเห็นว่าช่องว่างที่ปลายด้านบนและด้านล่าง

ไม่ได้โค้งขึ้นหรือโค้งลง และขันสกรูหัวปุ่มทั้งสอง
ตัว (5) ให้กระชับ (แต่ห้ามขันจนสุด)

ของแบตเตอรี่ไม่สมมาตรกัน จากมุมมองการทำ�งาน
ถือว่าสิ่งนี้นั้นปกติ แต่คุณสามารถใช้สกรูยึด T25
(G) เพื่อจัดตำ�แหน่งชุดประกอบด็อกกิงที่อยู่ห่าง
ออกไปทางมอเตอร์ด้วยความระมัดระวัง อย่างไร
ก็ตาม ขอแนะนำ�ให้รักษาลักษณะที่มองเห็นที่ดีที่สุด
ไว้ที่ขอบด้านบนของแบตเตอรี่โดยเปรียบเทียบกับ
ขอบด้านล่าง

การถอด/ติดตั้งชุดขับเคลื่อน Bosch

ข้อจำ�กัดของข้อกำ�หนดผลิตภัณฑ์หลังการ
ขาย

ดูคำ�แนะนำ�ในการถอดและติดตั้งของ Bosch ที่เหมาะสม
สำ�หรับชุดขับเคลื่อนของคุณ

• ตำ�แหน่งลายของโซ่: 52
• ใบจานสูงสุด: 46t
• ใบจานต่ำ�สุด: 34t
• ขนาดยางสูงสุดพร้อมบังโคลนแบบเต็มหรือ
บังโคลนขนาดเล็ก: 2.4

22. หลังจากการปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ ให้ถอด

• ขนาดยางสูงสุดแบบไม่มีบังโคลน: 2.6

แบตเตอรี่ออกและตรวจสอบแผ่นจัดตำ�แหน่ง

สิ่งสำ�คัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นจัดตำ�แหน่งตั้งตรง
และไม่ได้โค้งขึ้นด้านบนหรือด้านล่าง

17. เลื่อนด็อกกิงด้านล่างไปทางฝั่งของตัวขับเคลื่อนให้

มากที่สุด และขันสกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (G) ที่ 5 นิ
วตันเมตร

แผ่นควรอยู่ในแนวตรงและราบหลังจากขันตัวยึด
ทั้งหมดแล้ว

18. เลื่อนด็อกกิงด้านบนไปทางฝั่งของตัวขับเคลื่อนให้

มากที่สุด และขันสกรูยึด T25 ทั้งสองตัว (G) ที่ 5 นิ
วตันเมตร

19. ติดตั้งแบตเตอรี่ RIB และสังเกตว่าแบตเตอรี่ติดตั้ง
และนำ�ออกอย่างถูกต้องหรือไม่

23. ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่

เนื่องจากคุณได้ปรับด็อกกิงเป็นการปรับฝั่งตัวขับ
เคลื่อนสูงสุดแล้ว ช่องว่างระหว่างแบตเตอรี่และ
โครงรถจึงอาจมีมากกว่าที่ต้องการ

24. ในการทดสอบการเชื่อมต่อ ให้ลองเลื่อนแบตเตอรี่
ไปทางท่อหน้าโดยที่ระบบเปิดอยู่

20. คลายสกรูหัวปุ่มทั้งสองตัว (5) ที่ด็อกกิงแต่ละตัว

25. อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการของผู้ผลิต

และปรับตำ�แหน่งของด็อกกิงทั้งฝั่งตัวขับเคลื่อน/
ไม่ใช่ฝั่งตัวขับเคลื่อนจนกว่าช่องว่างของโครงรถจะ
เท่ากับ 2-3 มม. จากนั้นให้บิดสกรูหัวปุ่มด้านบนทั้ง
สองตัวและด้านล่างทั้งสองตัว (5) ที่ 5 นิวตันเมตร

26. ดำ�เนินการติดตั้งแบตเตอรี่และปฏิเสธขั้นตอนการ
ดำ�เนินการมาตรฐาน
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